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Természetvédők Turista Egyesülete Közhasznú szervezet  

Alapítva 1992-ben 

Postacím: 1067 Bp. Szondi u. 9., Telefon: 30/ 383-57-63  

Adószám: 18042900-1-42, Számlaszám: Erste Bank  11600006-00000000-13127026 

Honlap: www.termeszetvedok.hu    E-mail: tvte@freemail.hu 
 
 
 

2014. évi külön buszos útjaink és csillagtúráink 
 
 

Az alábbiakban ismertetjük egyesületünk idei évre tervezett csillagtúráit és külön buszos útjait. 
2014. évi egyesületi tagdíj: dolgozó 3.000 Ft, nyugdíjas 2.500 Ft, diák (26 éves korig) 1.400 Ft; 
tagjainknak a külön buszos utak részvételi díjainál támogatást adunk.  
 
Útjainknál csoportos balesetbiztosítást nem kötünk, külföldre átmenő utaknál mindenkinek javasoljuk 
az EU betegbiztosítási kártya egyéni kiváltását (OEP XIII. ker. Teve utcai ügyfélszolgálatnál, a szerbiai 
útra viszont csoportosan kötelezően megkötjük a BBP biztosítást. 
 
Minden külön buszos út a Széna térről indul, a Mammut bevásárló központtal szemben, gyülekezés 6 
óra 45 perckor, indulás 7 órakor.  Az ettől eltérő indulást külön jelezzük. 
 
A buszon az ülésrend a befizetés sorrendjében történik. Az előleg befizetése utáni útlemondáskor, ha a 
várólistáról nem tudjuk a busz feltöltését biztosítani, akkor lemondást csak helyettes biztosításával 
fogadunk el. Félpanziós ellátás esetén az esetleges diéta igényt kérjük a túravezetőnél előre jelezni. 
 
A készpénzforgalom csökkentése érdekében kérjük, hogy aki teheti, az egyesületi tagdíjat és az utak 
részvételi díját az Erste Bank bármelyik budapesti vagy vidéki fiókjában szíveskedjen befizetni a 
következő bankszámlaszámra: 11600006-00000000-13127026. A bankon át történő befizetés díjtalan. 
 
Azoknál a többnapos utaknál, ahol a részvételi díj befizetése két részletben történik, a második részletet 
kérjük befizetni legkésőbb az út indulása előtt egy hónappal. 
 
A Természetvédők Turista Egyesülete a fogadóóráit minden csütörtökön 16–17 óra 
között tartja a VI. kerület Eötvös u. 10. sz. alatti közösségi házban, ahol minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
Az Egyesület hivatalos útjai csak azok, amelyek itt a honlapon meghirdetésre kerülnek.  
 
 

******* 
 
 
 

Április 13., vasárnap:   Fejér megyei barangolás.  Túravezető: Katona István (20/475-33-07)  
Program: 
Pázmánd (séta a kvarcit sziklákhoz), Nadap (szintezési ősjegy), Sukoró (ingókövek), Nadap és Sukoró 
között fakultatív túra lehetőség a Gyapjas-zsák, Likas-kő, Olasz gránitfejtő útvonalon, táv 3 km, szint 46 
méter, Nádasdladány (Nádasdy-kastély megtekintése szakvezetéssel), Sóly (hazánk legrégebben 
működő plébániatemploma, papírmalom romjai, Királyi kard emlékhely) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.000Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti (D:700/NY:500 Ft 
               Jelentkezési határidő: március 20. 
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Április 26., szombat:  Mórágy, Báta, Baja látnivalói.  Túravezető: Király Lajos 
Program: 
Mórágy (pre-variszkuszi gránitrög), Báta (Czencz János Múzeum, műemlék szivattyútelep, Tájház), Baja 
(városnézés: főtér, városháza, templomok, Türr István Múzeum, kilátó a Sugovicánál) 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.900 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti. 
                Jelentkezési határidő: március 20. 
 
 
 
 
Május 1.-4., csüt.-vasárnap: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye III/1. rész (Nyíri Mezőség és Rétköz). 
Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 
1. nap: Tiszavasvári (Vasvári Pál Múzeum, ref. templom, görög katolikus templom, Dessewffy-kastély), 

Tiszalök (vízerőmű), Nyírpazony (gótikus ref. templom), Nyírtura (ref. templom 1488-ból), 
Vásárosnamény (szállás) 

2. nap: Tiszabercel (Bessenyei György Emlékház; műemlék szivattyútelep), Paszab (Szövőház), 
Dombrád (Vasúti Múzeum és helytörténeti kiállítás), Kisvárda (vár, zsinagóga), Tuzsér (Lónyay-
kastély, késő barokk ref. templom) 
3. nap: Nyíregyháza (délelőtt városnézés, ebédszünet, délután a városnézés folytatása, majd a 

Falumúzeum szakvezetéssel).  Fakultatív esti fürdőzés a Szilva Termál- és Wellness Fürdőben 
(1.100 Ft). 

4. nap: Vásárosnamény (Tomcsányi-kastélyban a múzeum kiállításainak megtekintése 
szakvezetéssel), Nyíregyháza-Sóstó (Állatpark).  Belépő: 70 év felett 500 Ft, nyugdíjas csoportos 
jegy 15 fő fölött 1.200 Ft, a jegy érvényes a Zöld Piramis - Ócenáriumba is. 

 
Szállás: Vásárosnaményban, 2 ágyas (igény szerint 3 ágyas) összkomfortos szállodai szobákban, 
félpanzióval 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 34.000 Ft (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – a felmerülő 
belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
 
                Jelentkezési határidő: március 20-ig, 10.000 Ft előleggel 
 
 
 
 
 
Május 12.-17. H-Szo: Aggteleki karszt és Kelet-Szlovákia. Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-53-74) 
 
Program: 
1. nap: Rudabánya (templom), Aggtelek (barlang, 1 óra), Vörös-tó (barlang, másfél óra), Jósvafő 

(séta, helytörténeti gyűjtemény, ref. templom, 500 éves hársfa), Szalonna (Árpád-kori templom), 
Rakaca (szállás panzióban, 2-3 ágyas komfortos szobákban) 

2. nap: Domicai barlang, Szilicai fennsík palóc falvai, Borzsova és Szilice műemlék templomai, 
Gombaszög (jégbarlang kívülről), Rozsnyó (séta) 

3. nap: Martony (kolostor romok), Rakacaszend (gót.templom), Tornaszentandrás (román templom), 
Szádelői-völgy, Áj-völgy, Áj falu, Áj vízesés 
4.-5.-6. nap: Szlovákiai templomok: Ladomérvágása, Kismedvés, Alsókomárnok, Homonna, Görbeszög, 
Oroszsebes, Bodruzsal Mirola Frics, Hervató, Trocsány, Bártfafürdői skanzen, Kassa 
Szállás Svidnikben 2-3 ágyas komfortos szobákban. 

 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 35.000 Ft  +  81 euró (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – 
a felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
 
        Jelentkezési határidő: március 13-ig, 63 euró + 10.000 Ft előleggel 
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Május 18., vasárnap:  Duna-kanyar.  Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program:  
Dunakeszi (Szent Mihály templom, helytörténeti gyűjtemény, római kori erőd ókortörténeti előadással), 
Zebegény (rk. templom, Hajózási múzeum, Szőnyi István Múzeum szakvezetéssel, Berény Róbert háza 
kívülről).  
A római erőd falai a föld alatt vannak, kérem, hogy jó idő esetén is hozzatok magatokkal meleg ruhát. 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 2.600 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti.  
                       Jelentkezési határidő: április 3. 
 
 
 
 
Május 31., szombat:  Szlovákia.  Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-53-74) 
 
Program: 
Betlér (kastély), Dobsina (jégbarlang és a falu) 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 5.300 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti (Betlér 6 euró, 70 felett ingyenes, Dobsina 7 euró, nyugdíjas igazolványt hozzatok 
magatokkal. 
                       Jelentkezési határidő: április 3. 
 
 
 
2014. június 15.-20.:  Mátrai csillagtúra Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-53-74) 
 
1.nap:  Reggel találkozó a Népstadion busz pályaudvaron 8 órakor. A busz indul 8.15 kor, érkezés 
Galyatetőre 10.16-kor. Szállás elfoglalása, kipakolás, majd indulunk a túrára. Galyatető, Galya-fennsík, 
Mátraszentlászló, Vöröskő, Mátraszentistván, Mátraszentimre 9 km. 
2.nap:  Galyatető, Galya csurgó, Nyesett vár, Tótok kertje, József Attila forrás, Szalajka ház, Csurgó 
patak völgye, Bögös rét, Mátraszentimre 12 km. 
3.nap: Galyatető, Mátraszentimre, Bagolyirtás, Szent kút, Fallós kút, Mátraszentimre 14 km. 
4. nap:   Vörösmarty turista ház, Rákóczi turista út északi sípálya, Déli sípálya, Mátraháza, Mátrafüred 13 
km. 
5.nap: Galyatető, Mátraszentimre, Csörgőpatak völgye, Ágasvár,  Mátraszentistván /Vidrócki th./ 14 km. 
6.nap: Galyatető,  Mátraalmás, Simró Feri útja, Mátraszentlászló Három falu temploma, Galyatető. 13 
km. A túra befejezését követően indulás haza vagy a közvetlen busszal, vagy gyöngyösi átszállással. 
Elhelyezés: Galyatetőn a Táncoló Kecskéhez fogadóban, két ágyas fürdőszobás televíziós szobákban. 
Ár: 5 éjszaka 30.000 Ft félpanzióval (svédasztalos reggeli 3 fogásos vacsora). I FA 350/ Ft/éj=1.750 Ft. 
A fogadó vendégei kedvezményesen igénybe vehetik a Grand Hotel wellnessét (1 alkalom 1.500 Ft) 

 
Jelentkezés június 5-ig 10.000 Ft előleggel. 

 
 
Június 27.-július 2.,P-Sze:  Dél-Magyarország. Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-53-74) 
 
Program: 
1. nap: Szarvas (arborétum, egy órás hajózás a Holt-Körösön, Nagy-Magyarország mértani közepe 

emlékmű, Ótemplom, száraz malom, szlovák tájház), Békésszentandrás (Rudnyánszky-kúria), 
Kondoros (csárda), Orosháza (Vízellátási Gyűjtemény, Kútmúzeum). Makó (szállás a Pulitzer 
kollégium kétágyas, fürdőszobás szobáiban. 

2. nap: Szabadkígyós (Wenckheim kastély és park), Doboz (templom és kripta), Vésztő-Mágor 
(emlékhely), Tarhos (Zenepavilon), Békés (ref. templom) 

3. nap: Gyula (vár, Erkel-ház, Ladics-ház, Kohán képtár, 100 éves cukrászda, délután fürdőzés a 
Várfürdőben. 

4. nap: Arad (városnézés), Makó (Hagymatemplom fürdő), vacsora után séta 
5. nap: Szabadka, Zombor, Zenta (városnézés) 
6. nap:  1 - 2 órás fürdés a Hagymatikumban, Óföldeák (erődtemplom), Pusztaszer (Hét vezér 
emlékmű, madárrezervátum), Pálmonostora (arborétum), Petőfiszállás (pálos kegyhely) 
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Részvételi díj tagoknak, támogatással: 40.000 Ft (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – a felmerülő 
belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
       Jelentkezési határidő: április 17-ig, 10.000 Ft előleggel 
 
 
 
 
Augusztus 5.-10., kedd-vasárnap.:  Szerbiai  Duna-menti végvárak, Kazán-szoros, Dél-Erdély 
Túravezető: Kosztándi Krisztina, kísérő: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 

1. nap: Szabadka (séta Délvidék egyik legszebb városában: szecessziós városközpont, korzó, 
Barátok temploma, barokk székesegyház, Kosztolányi Dezső emlékek), Palics (Szabadka 
közkedvelt fürdővárosa, séta a tóparti szecessziós villák között), Újvidék (Szerbia második 
legnagyobb városa; városháza, korzó, neogótikus katolikus templom), Pétervárad (Európa egyik 
legnagyobb vára).  

Összkomfortos szállás Székelykevén családoknál. Bőséges reggeli a házaknál, közös vacsora 
étteremben. 

 
2. nap: Belgrád - kultúrák ütközőpontja (a Duna és Száva összefolyásánál található 

Nándorfehérvár vára; korzó; török mecset), Zimony (Hunyadi-torony) 
 

3. nap: Szendrő (a Senki-szigete közelében található monumentális dunai vár ostromakor hunyt el 
Kinizsi Pál), Galambóc (al-dunai végvár, a magyar történelem egyik fontos helyszíne), Kis és 
Nagy Kazán-szoros (Európa leghosszabb szorosa). Szállás Orsován panzióban, két ágyas 
fürdőszobás szobákban. 

 
4. nap: Két 2 órás hajókázás a Kazán-szorosban, barlanglátogatással (8 euró), Herkulesfürdő 

(monarchiabeli fürdőváros, amely Csipkerózsika-álmát alussza). 
 
5. nap: Vajdahunyad (Erdély legszebb középkori várkastélya), Déva („magos Déva vára” legendák, 

mondák földje. Szállás Temesváron szállodában, kétágyas (igény szerint 3 ágyas) fürdőszobás 
szobákban. 

 
6. nap: Temesvár, a Bánság központja, a magyar történelem egyik legfontosabb városa (Hunyadi-

kastély, korzó, püspöki székesegyház, barokk palota, Dóm-tér). Hazautazás. 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 28.200 Ft + 135 euró (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – 
a felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
 
            Jelentkezési határidő:  március 20-ig,  10.000 Ft előleggel; 
                     a II. részletet, 18.200 Ft-ot kérjük június 26-ig, 
                a III. részletet, 135 eurót kérjük július 17-ig befizetni. 
 
 
 
 
 
 
Augusztus 24.,vasárnap:  Balaton-mellék 
Program:  
Baláca-puszta (római kori villagazdaság és romkert), Raposka-Szentgyörgyhegy (fakultatív séta a 
bazaltorgonákhoz a tanösvényen, táv 5 km, szint 273 méter), Balatonederics (Afrika Múzeum), 
Felsőörs (geológiai bemutatóhely), Szentkirályszabadja (Árpád-kori templom, Tájház) 
 
FIGYELEM!  A PROGRAM A TÚRAVEZETŐ LEMONDÁSA MIATT ELMARAD! 
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2014. augusztus 30., szombat: Kis-Balaton és Balaton-felvidék. Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75) 
 
Program: 
Fenék-puszta (római kori erőd romjai); Diás-sziget (Kis-Balaton Kutatóház, Matula bácsi kunyhója, kb. 3 
km séta); Foly-arborétum; Örvényes (vízimalom); Nagyvázsony (vár) 
 
Részvételi díj tagoknak támogatással: 5.600 Ft (a díj 18 fős kis buszra lett kiszámítva, 25 fős létszám 
esetén 800 Ft-tal kevesebb lesz). Utazás+idegenvezetés díja – a felmerülő belépődíjakat mindenki maga 
fizeti. 
 
                Jelentkezési határidő: június 26. 
 
 
 
 
 
Szeptember 14., vasárnap:  Ősz a Mátra-hegységben. Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75) 
 
Program: 
Pásztó (Oskolamester háza, XIII. szd-i plébániatemplom, Pásztói Múzeum, Csohány Galéria), 
Mátraszentimre (Szénégetők útja tanösvény, táv 800 méter), Galyatető (kilátó), Parád (Kocsi Múzeum), 
Tarnaszentmária (Árpád-kori templom) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.200 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti. 
 
              Jelentkezési határidő: június 26. 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 21.-25.,V-Cs:  Csillagtúra a szelíd zselici dombok között  
Túravezető: Mógor Gabriella és Herold Tiborné Ica (70/380-88-71) 
 
Szállás Bőszénfán, a Meseszállóban, 2.500 Ft/éj, 3-4 ágyas saját fürdőszobás szobákban, az udvaron 
padok, asztalok, pihenési, tűzrakási lehetőség. Vegyesbolt a buszmegállónál. Meleg vacsorát lehet 
rendelni 1.200 Ft-ért, illetve reggelit 600 Ft-ért. 
Utazás: Bp-Kaposvár: vonattal, Kaposvár-Bőszénfa: Volán busszal, a menetrendi részletekért 
érdeklődjetek a túravezetőnél 
 
Program: 
1.nap: A szállás elfoglalása után gyalogtúra Bőszénfáról Simonfára. 7 km, 155 m. Busszal haza. 
2.nap: Bőszénfáról a terecsényi elágazásig busszal. Onnan gyalogtúra Terecsény-Sasrét-Farkaslaki 
erdő-Bőszénfa útvonalon. 10 km, 240 méter. 
3.nap: Bőszénfáról traktor vontatta szekéren a Ropolyi vadászházig. Onnan gyalogtúra Ropoly-Jeges 
oldal-Fácános-Bőszénfa útvonalon. 10 km, 106 méter 
4.nap: Bőszénfáról Simonfára busszal. Onnan Cserénfára gyalogtúra. Táv 8 km, szint. Haza busszal, 
kaposvári átszállással. 
5. nap: Délelőtt látogatás a Szarvasfarmon, majd hazautazás. Kaposvárig Volán busszal, onnan vonattal. 
 

Jelentkezési határidő: június 5-ig, 5.000 Ft előleggel 
 

FIGYELEM!  VÁLTOZOTT A SZÁLLÁS AZ ELŐZETESEN MEGHIRDETETTHEZ KÉPEST! 
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Szeptember 21.-26.,V-P:  Soproni csillagtúra.  Túravezető: Somóczi Szilvia (70/207-53-74) 
 
Program: 
1. nap: Indulás menetrendtől függően, érdeklődjetek a túravezetőnél. A szállás elfoglalása után Ciklámen 
tanösvényen túra (9 km): Lővér szálló, Thirring út, Deák kút, kőfejtő, Ilona pad, Fáber rét, Hétbükkfa, 
Alpesi út, Bella emlékmű, Szent György forrás, Sopronbánfalva 
2. nap: Vízmű, Manninger forrás, Tolvaj árok, Várhely kilátó, Postás forrás, Köves árok, Brennbergbányai 
autóbusz megálló (11 km) 
3. nap: Vasfüggöny túra I. része (14 km). Busszal Soponkőhidára, a Piknik helyszínére, Mörbisch, 
Fertőrákos (kőfejtő, kastély, múzeum), Kecskehegy, Tómalom, Sopron. 
4. nap: Lővér szálló, Borostyánkő út, Ojtozi emlék, Spartacus emlékmű, Bögre forrás, Csalóka forrás, 
Hétbükkfa, Textil forrás, Szalamandra tó, Tacsi árok, Brennbergi út, Bánfalva 
5. nap: Vasfüggöny túra II. része (15 km). Ágfalva, Urak asztala, Asztalfő, Fehérúti tó, Lovas klub, 
Ágfalva v. Brennbergbánya (bányászfalvak templomai) 
6. nap: Alsó Löverek, Károly kilátó, Vas hegy, Kelta út, Klastrom nyiladék, Gloriette kilátó, Felső Löverek 
(10 km). Hazautazás menetrendtől függően. 
Szállás a soproni Füzi Panzió 2 ágyas fürdőszobás szobáiban, reggelivel. Vacsora a kollégium 
éttermében. Szállásköltség 5 napra, mely tartalmazza a reggelit és az IFÁ-t: 19.750 Ft.  Négy estére a 
kétfogásos vacsora ára: 6.400 Ft. 
 
FIGYELEM !   A PROGRAM ELMARAD,  HELYETTE JÚNIUSBAN CSILLAGTÚRA LESZ A 
MÁTRÁBAN !       
 
 
 
 
 
Szeptember 27., szombat: Mátra – Bükk-hegység. Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75) 
 
Program: 
Szilvásvárad (kisvasúttal a Szalajka-völgyben); Felsőtárkány (séta a tó körül); Sirok (vár);  
Feldebrő (Árpád-kori templom); Sástó (kilátó, séta a tó körül) 
 
Részvételi díj tagoknak támogatással: 4.000 Ft (28 fős busz esetén). Utazás+idegenvezetés díja – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti. 
 

Jelentkezési határidő: augusztus 28. 
 

 
 
 
 
 
 
Október 4., szombat:  Hollókő, Szécsény és a környéke.  Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 
Alsótold (Toldi udvarház romjai), Hollókő (Ófalu látnivalói és a vár), Szécsény (kolostor, kastély) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 2.800 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat 
mindenki maga fizeti. 
 
         Jelentkezési határidő: augusztus 28. 


